
 

Indkaldelse  
 Onsdag d. 10 Februar 2021 

kl. 18:30-21.30 
Sted: Online - Messenger 

VBIF 

 

Indkaldt af: 
 

Karsten J. Schmidt Referat af: Kirsten 

Mødetype: 
 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 
 

   

 

Deltagere:  
 
 

Kirsten Billund,  Anna L. Pedersen, Klavs Albertsen, Tine Holm, Elin Moldt, Bente 
Dall, Morten Lorenzen, Karsten J. Schmidt, Anders Andersen, Jens Hamann,  
 

Læs venligst: 
 

 

Medbring venligst:  
 

 

  

 
Dagsorden: 

Tid: Emne: Referat: Ansvarlig: 

18.30 1) Outdoor SUP:  Der sat datoer på hele ”SUP-året”. Der er planlagt 
instruktør kursus med deltagere herfra samt fra DGI. Der 
er opstart d. 5. maj for øvede samt prøvetræning medio 
maj. Der er træning ultimo maj, hvor nye har mulighed 
for at prøve sporten. Der er planlagt kurser og træninger 
helt frem til uge 40. Idé om ungdoms-SUP arbejdes der 
videre på i samarbejde med ungdomsklub i Åbenrå. DGI 
hjælper med mediedækning, som er klar fra primo marts.  
Naturtræning: Annette er klar til at starte op igen til 
april, hvis det er muligt – idé om at lave opstart fælles 
med løbeafdelingen. Der skal reklameres fra marts 
måned. Chresten tilbyder hjælp fra DGI til PR.  
Chresten er mellemmand mellem Jens og DGI i den 
forbindelse.  
Løb: Jens har lavet forslag til en kontingentstruktur for 
løb. Der er i bestyrelsen enighed om at løberne skal betale 
et passende kontingent og tilmelde sig som medlemmer 
på hold som alle andre via Conventus.  

Jens / 
Karsten  

18.50 2) Godkendelse af 
dagsordenen  

Godkendt 
 

 

 3) Åben for tilføjelser Ingen tilføjelser  

 4) Gennemgang af referatet Godkendt.  

 5) Generel orientering Der er ansøgt om Corona-hjælp i 3. pulje. Der er lavet en 
skrivelse om samarbejdet med SE og sendt til Peter.  

Karsten  

 6) Udvidelse bestyrelse Bestyrelsen har suppleret sig selv med Jens Hamann som 
nyt bestyrelsesmedlem.  

Karsten 

19.15 7) Årshjul  Alle 

19.20 8) Nyt fra udvalgene – 
herunder bestyrelsen 

Fodbold:  
Ganske kort, vi har ligget helt stille siden jul, med et 
samlingsforbund på 5, gør det ikke en træning muligt. 
Heldigvis har vi flere trænere der har lavet udfordringer til 
deres hold, lagt sjove ting op på grupperne for at skabe 
lidt fællesskab. 
Der er i weekenden sendt mail rundt til alle trænere fra 
sidste sæsonen, med håb om de  er friske på endnu en 
sæsonen. Så der er kommet frem tilbage meldninger.. 
Fodbold udvalget vil snart mødes på skærmen for at 
samle trådene, inden der så bliver indkaldt til trænere 
møde. Dette afventer vi lidt i år, for måske at kunne 
komme med lidt konkret omkring opstarten, som alle ser 
frem til. Her kan vi skulle tænke meget kreativt for at få 

Alle 



plads nok på vores baner, men det afhænger af så mange 
ukendte faktorer endnu, så den tid til udfordring.  
 
Byfest: 
Fra Byfest udvalget er der at fortælle siden sidst at vi nu 
har søgt om tilladelse til at holde en mini udgave af 
normal byfest lørdag d. 15 .5 og søndag d. 16.5. Da 
forventer vi aktiviteter som cykelløb, aftenfest for de 
voksne, hoppeborge til børnene om lørdagen og 
traktorringridning , lottospil og hoppeborge om søndagen .  
Vi forventer det vigtigste er bare at mødes og være 
sammen . Nu er vi optimistiske og håber 
forsamlingsforbuddet er udvidet til maj 21.  
Hvis vi ikke kan gå i gang med de egentlige forberedelser 
1.april 21 bliver det nok svært at afholde byfesten . Vi må 
se hvad der sker . Ingen kan vide det.  
Bestyrelsen besluttede at revyholdet skal arbejde videre 
med at finde en ny vogn, samt pris herpå. 
 
Gymnastik: 
En status fra gymnastikkens verden vidner om en 
gymnastiksæson gået helt i stå. Det er såmen forståeligt 
nok. 
 
Normalt ville vi være ved at afklare de detaljer omkring 
opvisningerne midt i marts, men lige er øvelsen, hvordan 
vi på bedste vis får lukket holdene ned nu. Vi tror ikke på, 

at indendørs idræt  starter op igen før sæsonafslutning 
slut marts.  
 
Der er meget forskelligt, hvor meget de enkelte hold har 
haft mulighed for at træne denne sæson, og hvor "hårdt" 
de forskellige hold har været ramt af restriktioner.  
 
Fælles er dog at vores team af instruktører og trænere har 
gjort en kæmpe indsats for, at vi faktisk er lykkes med at 
holde gang i træningen helt frem til jul for størstedel af 
holdene. Det er vi stolte af. Det har krævet en ekstra 
indsats både at planlægge og gennemføre træninger 
under diverse restriktioner. Dertil kommer en gejst til at 
opretholde lysten til at gennemføre træning, når rengøring 
nu pludselig også har fyldt rigtigt meget - og dermed givet 
ekstra arbejde og brug for yderligere koordinering.  
 
Når det så er sagt, så er det fortsat med et suk, at vi må 
afslutte sæsonen for nu. Det er bare det hele værd, når vi 
ser haller og sale fyldt med gymnaster i alle aldre.  
 
Der kan være en lille bitte mulighed for vores tumblere, 
da sæsonen her først slutter til maj.  Så vi holder håbet 
her lidt endnu.  
Vi er godt klar over,  at konkurrencer og 
træningsweekender alt andet lige ikke kan gennemføres, 
men bare det at kunne få lov at træne ligger øverst på 
ønskelisten.  
 
Vi er glade for at vores samarbejdspartnere både på 
Sundeved Efterskole, Gråsten Landbrugsskole, Varnæs 
skole og Bovrup Børnehave har haft tillid til, at vi ville 
efterleve de givne restriktioner, så de fortsat har villet 
holde dørene åbne og lade os træne, så længe det var 
muligt. Vi takker for den løbende dialog og tid, det har 
krævet fra deres side også. 
 
Fondssøgning: Anders orienterer om opnået tilskud fra 
Nordea Fonden til Disc Golf – der er pt. en lille udfordring, 
fordi setupét er ændret en smule i forhold til det 
oprindelige. Anders forsøger at rede trådene ud.  
 



Anders har undersøgt mulighed for opsætning af 
redskaber til naturtræning ved Varnæs Vig.  
Kajak: der er lavet program for næste sæson med opstart 
medio april.  
 
Klubhus: Der søges midler til udskiftning af dør ved 
klubhus. Prisen er 9.500.  
 
Volley og badminton: alt er pt. på pause.  

20.15 Pause   

20.30 9) Generalforsamling Alle laver beretning og sender til Karsten senest 10. 
marts. På valg er Elin, Kirsten, Karsten og Jens. Bente har 
valgt ikke at genopstille – Bente laver en 
”stillingsbeskrivelse”. Anna sender liste til Karsten over 
hvem der er på valg i festudvalget. Karsten undersøger 
om generalforsamlingen evt. kan afholdes viatuelt.  

Alle 

20.45 10) Regnskab Kirsten indkalder Karsten og de enkelte formænd til 
gennemgang i løbet af kommende weekend. Åbenrå 
kommune er kommet med krav om ekstern revision på 
grund af store tilskudsudbetalinger. Sønderjyllands 
Revisionskontor er blevet kontaktet, besluttet at Kirsten 
arbejder videre med dem.   

Kirsten 

21.00 11) Evt. Anders arbejder videre med fodboldafdelingens forslag om 
OK-kort.  

Alle 

    

    

  
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

24. Marts 2021 – Generalforsamling. 13. april 2021 

Punkter til 
kommende møder: 

Passivt medlemskab, outdoor, fondssøgning 

 


